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A marca, desejo de 

homens e mulheres, é 

da Louboutin

O inconfundível solado 
vermelho de Christian 
Louboutin, famosa 

marca de calçados situada em 
Paris e imortalizada por essa 
característica ímpar, corre 
risco novamente. Depois de 
uma batalha nos tribunais 
travada com a Yves Saint Lau-
rent, agora a disputa é contra 
a holandesa Van Haren. 

A Louboutin entrou com 
processo contra a Van Haren 
solicitando à Justiça que force 
empresa da Holanda a sus-
pender as vendas de sapatos 
de solado vermelho fabrica-
dos por sua grife. Em 2013, 
o Tribunal de Haia concedeu 
uma liminar a favorável a Lou-
boutin. Em 2014, foi a vez da 
Van Haren apelar da decisão. 
O resultado, no entanto, ainda 
deve demorar alguns meses 
para ser conhecida.

Porém, em fevereiro do ano 
passado, a Suprema Corte 
da Suíça rejeitou o último 
recurso da Louboutin para a 
proteção da marca, afi rman-
do que seu solado vermelho 
é meramente estético e, 
como resultado, não merece 
proteção.

E agora? O mundo conhece 
– e reconhece – a identidade 

própria da Louboutin. Não 
seria essa a sua marca, o seu 
registro inconfundível? Para 
os leigos, sim. No entanto, 
quando o assunto chega à 
esfera judicial pode haver 
outra interpretação. E parece 
que é isso que está ocorrendo.

A empresa sempre se 
caracterizou pelo solado 
vermelho. Desde 1991, é isso 
que oferece aos clientes, a 
quem não se importa em 
desembolsar pequenas for-
tunas para tê-lo nos pés. A 
briga para a Louboutin é mais 
do que pela estética. É pelo 
direito adquirido de ter ser 
tornado um ícone da moda 
apenas por ter lançado sua 
linha de calçados com uma 
cor vibrante e que o dife-
renciou das outras milhares 
de marcas que disputam a 
atenção nas vitrines de todo 
o mundo.

A marca, desejo de homens 
e mulheres, é da Louboutin. 
Nenhuma outra antes dela 
ofereceu aos consumidores 
algo do tipo. Então, é possível, 
e eu acredito nisso, que os 
tribunais irão levar em conta 
algo que caiu no gosto de 
quem vive e aprecia a moda, 
mas, muito mais do que isso, 
está acostumado a ligar o 
solado vermelho aos produtos 
da empresa francesa.

 
(*) - É presidente do Grupo Marpa – 

Marcas, Patentes e Gestão Tributária.

O solado vermelho
da discórdia

Valdomiro Soares (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARSELLINUS OKECHUKWU UGWU, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Enugu - Nigeria, no dia (26/12/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de John Ugwu e de Hellen Ugwu. A pretendente: VIVIANE FER-
REIRA DA PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (24/07/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Americo da 
Paixão e de Mary Ferreira da Paixão.

O pretendente: GILDÁSIO LOPES COSME, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em eletrica, nascido em Itororo, BA, no dia (12/04/1973), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Sotero Cosme e de Marlene Rodrigues 
Lopes. A pretendente: OROSINA BELMIRA DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fi ssão doméstica, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (29/05/1963), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Belmiro de Souza e de Maria Belmira 
de Souza.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1991), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ed Carlos Oliveira Barbosa e de Cleonice 
Josefa dos Santos. A pretendente: INGRID APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1998), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo Francisco da Silva e de Neide 
Ribeiro dos Santos.

O pretendente: EDEMILSON LOPES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Mundo Novo, BA, no dia (25/03/1979), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Manoel Lopes Silva e de Marlene Lopes Silva. A pretendente: REGIANE 
DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil viúva, profi ssão , nascida em São Paulo, SP, 
no dia (04/06/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto de 
Oliveira e de Daria dos Santos Oliveira.

O pretendente: CLÉBER DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1984), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Messias Minervino de Almeida e de Iraci dos Santos 
Almeida. A pretendente: TAMIRIS EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1987), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Aprigio dos Santos e de Rute Eduardo 
de Lima Santos.

O pretendente: WECLEY MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
quimico, nascido em Itaju do Colonia, BA, no dia (29/05/1980), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Claudete Moreira 
Santos. A pretendente: MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em Altamira do Maranhão, MA, no dia (13/10/1972), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva e de Alice Lopes 
Dias.

O pretendente: RONALDO MOSSULY, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1969), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Lelio Mossuly e de Maria José de Lima Mossuly. A pretendente: VANÚSIA 
PACHECO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nascida 
em Pote, MG, no dia (05/04/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edvaldo Pacheco da Silva e de Elza Ferreira dos Santos.

O pretendente: PAULO JOSÉ NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão func.
público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1963), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Evilasio Teodoro Nascimento e de Maria Rosa Molina do 
Nascimento. A pretendente: MARILENE ROSALINO BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1969), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Rosalino Barbosa e de Estelina Martins Barbosa.

O pretendente: DAVI ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1977), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Diomedes Alves da Silva e de Laurinete Maia da Silva. A pretendente: LILIANE 
APARECIDA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Sena dos Santos e de Maria de Fatima Soares dos Santos.

O pretendente: ALISSON FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1995), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Maria Efi genia Ferreira dos Santos. A pretendente: EDILAINE 
DA COSTA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/04/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Angelo Luis 
Pereira e de Marilene Julia da Costa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
meio of. eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1985), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Albino Bispo dos Santos e de Marina Francelina 
Santos. A pretendente: SILVANA NEVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
praticante de produção, nascida em Guanambi, BA, no dia (12/01/1981), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marciano Alves dos Santos e de Valdenora Ne-
ves dos Santos.

O pretendente: MELDRICK AMANCIO ROSENDO DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1994), residente e 
domiciliado em SP, fi lho de Adenilson Rosendo da Silva e de Maria Sonia Amancio da 
Silva. A pretendente: LETICIA MARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/05/1983), residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Adirson Silva e de Maria Aparecida Silva.

O pretendente: CLAUDEMIR OLIVEIRA MELO, estado civil divorciado, profi ssão auxi-
liar manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1972), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Abelino Melo e de Maria de Lourdes de Jesus Melo. A pre-
tendente: MARIA JOSEFA DE ANDRADE FAUSTO, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida em Atalaia, AL, no dia (24/04/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jenival Fausto e de Josefa de Andrade Fausto.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador empresas, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1964), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Martins da Silva e de Eulinda Rocha Martins. 
A pretendente: ANDREIA LOPES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux.
montagem, nascida em Santo André, SP, no dia (03/01/1980), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza dos Santos e de Maria Lopes dos Santos.

O pretendente: DIOBERTO ELOI DE DEUS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Independência, CE, no dia (02/04/1976), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio de Deus e de Armida Eloi de Deus. A pretendente: CLAUDIA 
ANTONIA DA SILVA CAMPOS, estado civil viúva, profi ssão assistente fi nanceiro, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Alexandre da Silva e de Antonia Juventina da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão func.público 
estadual, nascido em Santa Mariana, PR, no dia (03/10/1959), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Marques e de Maria Augusta Marques. A pretendente: 
SILVIA GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de RH, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Gonçalves dos Santos e de Nilza Maria Gonçalves.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DE JESUS SANTOS SILVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão lider de vendas, nascido em Umbauba, SE, no dia (14/10/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ricardo dos Santos Silveira e de Josefa de 
Jesus Santos. A pretendente: CAMILA ANARELY VIDAL BARBOSA FERREIRA, esta-
do civil solteira, profi ssão aux.departamento pessoa, nascida em Pau dos Ferros, RN, 
no dia (11/08/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Angelo 
Ferreira e de Raimunda Vidal Barbosa.

O pretendente: JOÃO VITOR FIGUEIREDO DE SOUZA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão aux.coordenação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1981), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves de Souza e de Maria da Luz 
Figueiredo de Souza. A pretendente: KARINA PEREIRA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/11/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Lima da Silva e de 
Maria Pereira da Silva.

O pretendente: JILMAR RIBEIRO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
marcineiro, nascido em Itagibá, BA, no dia (02/12/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Osmar Ribeiro Santos e de Maura dos Santos Costa. A pretenden-
te: ROSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Walmirar Martins de Oliveira e de Lindinalva Jovelina de Andrade Oliveira.

O pretendente: HAMILTON DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controla-
dor de ascesso, nascido em Januária, MG, no dia (03/11/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Afonso Ribeiro da Silva e de Urani de Souza Silva. A preten-
dente: GEILSA SANTIAGO ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão aux. odontoló-
gico, nascida em Mairi, BA, no dia (19/01/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João de Deus Silva Araujo e de Rita Santiago Araujo.

O pretendente: GIDEON DIAS CANABRAVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Coaraci, BA, no dia (10/01/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Cosme José Canabrava e de Helena Dias Canabrava. A pretendente: WÉL-
LEN DÉLLEN MESQUITA SALES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/12/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Izaque Barbosa Sales e de Leonice Loide Mesquita.

O pretendente: FILIPE MORAES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1985), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Isaltino Luiz de Oliveira e de Nilza Moraes dos Santos 
Oliveira. A pretendente: GABRIELA MONTI RACHID, estado civil solteira, profi ssão 
farmaceutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1987), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Becker Rachid e de Sonia Regina Monti 
Rachid.

O pretendente: MANOEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
gesseiro, nascido em Pedra D' Agua, Casa Nova, BA, no dia (03/03/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Satero Nascimento e Silva e de Tereza 
Maria da Conceição. A pretendente: CATIANA COSTA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Casa Nova, BA, no dia (08/11/1987), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues da Silva e de Dária da 
Costa Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de crédito, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1986), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildásio Costa Leite e de Eufl auzina Rosa 
de Oliveira Leite. A pretendente: JAQUELINE DA SILVA LIMA, estado civil divorciada, 
profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (05/07/1988), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubem Ferreira de Lima 
e de Debora Ferreira da Silva.

O pretendente: DEGAIR JOSÉ BUZZO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Diamante D' Oeste - PR, no dia (05/08/1992), residente e domiciliado em 
Cascavel - PR, fi lho de Degair José Buzzo e de Neide de Oliveira Buzzo. A pretendente: 
PRISCILA DOS SANTOS PICOLO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (23/12/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Picolo e de Cristiane Leite Vieira dos Santos. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do 2º Ofício do 5º Tabelionato do municipio 
de Cascavel, no Estado do Paraná, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS PENNINCK, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de laboratório, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/12/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Penninck e de Maria 
Auxiliadora dos Santos Penninck. A pretendente: MAYARA SATO DOMENI, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (25/01/1996), residente 
e domiciliada em Suzano - SP, fi lha de Sidnei Dirr Domeni e de Sandra Tamie Sato Da-
meni. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do município 
de Suzano, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: JOÃO CARLOS SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em São Paulo-SP, no dia (04/06/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Mauricio Filho e de Sirlei da Silva Souza. A pretendente: JOANA 
MARIA DA GLORIA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Ibertioga - MG, 
no dia (24/06/1956), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Geronimo Lopes Pereira e de Maria da Gloria.

O pretendente: JOÃO VICTOR MICHEL, estado civil divorciado, profi ssão analista imobi-
liário, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia (18/11/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rucimar Michel e de Maria do Livramento de 
Lima Araujo. A pretendente: PATRICIA ROBERTA MARTINS, estado civil divorciada, 
profi ssão autônoma, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia (12/03/1976), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Benedicto Martins e de 
Helena Domingues Martins.

O pretendente: MARCOS PAULO FERREIRA DA CONCEIÇÃO CEZAR, estado civil 
solteiro, profi ssão jardineiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/12/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Alexandre 
da Conceição Cezar e de Flavia Aparecida Ferreira. A pretendente: MARIA HELENA 
JOAQUIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (30/07/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Joaquim Filho e de Carmen Silvia de Moraes Joaquim.

O pretendente: JOSMAR JUVINO TENORIO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (31/01/1972), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Juvino Tenorio e de Maria do Carmo 
Rocha Tenorio. A pretendente: MARGARETE DE OLIVEIRA FIORENTINO, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(21/01/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Fioretino e de Miriam de Oliveira Fioretino.

O pretendente: DAMIÃO JOSÉ VIEIRA , estado civil divorciado, profi ssão camelo, nascido 
em Ipubi - PE, no dia (10/05/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Vieira Soares e de Francisca Maria de Jesus. A pretendente: MARTA 
LÚCIA OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife (11º 
Distrito) - PE, no dia (10/12/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Haroldo Lima Costa e de Severina Albino de Oliveira Silva.

O pretendente: RONALDO ROCHA DOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão esfi heiro, nascido em Maceió (6º Distrito) - AL, no dia (21/10/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gomes do Nascimento e de 
Maria de Fátima Rocha dos Santos Gomes. A pretendente: SIMONE CRUZ DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Itaberaba - BA, no dia (18/09/1980), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Mascarenhas 
de Oliveira e de Lucina Souza da Cruz.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SAMUEL LELIS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Frei Jorge, MG, no dia (08/08/1960), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Ideval Lelis e de Custodia Maria de Assunção. A pretendente: ERIVAM FERREIRA 
LIMA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Cariús, CE, no dia 
(25/05/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira 
Lima e de Izaira Correia Lima.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Chegarão ao país, a partir 
do mês de junho, cerca 
de 500 mil unidades de 

coco verde brasileiro, graças a 
um revestimento comestível, 
desenvolvido pela Embrapa 
Agroindústria de Alimentos, 
que pode prolongar em até qua-
tro vezes a vida útil do produto. 
O uso dessa tecnologia mantêm 
as características nutricionais 
do coco natural e a água dentro 
dele sem alteração de cor ou 
sabor; atendendo a um mercado 
consumidor exigente.

Os cocos da variedade anão-
verde, que começaram a ser 
exportados para a Europa, são 
produzidos no Polo de Fruticul-
tura do Vale do São Francisco 
em Petrolina (PE). O empre-
sário Edivânio Domingos, da 
Fazenda Coco do Vale, buscava 
há anos uma tecnologia que 
mantivesse a qualidade do coco 
verde in natura e aumentasse 
com qualidade a sua vida útil 
que, normalmente, dura em 
torno de dez dias.

O empresário encontrou 

A vida útil do coco verde foi ampliada para mais de 40 dias. 

Coco brasileiro ganha 
mercado europeu graças 
a película biodegradável

Quem for a Portugal, no próximo verão europeu, poderá consumir água de coco como se estivesse no Brasil
sidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), que realizou 
o estudo pioneiro em 2007

“Essa tecnologia da Embrapa 
é espetacular, porque é de baixo 
custo e requer pouca mão-de-o-
bra. São apenas três etapas: hi-
gienização, imersão na solução 
fi lmogênica e secagem. Assim, 
conseguimos ampliar a vida útil 
do coco verde para mais de 40 
dias, viabilizando sua exporta-
ção para países europeus como 
Portugal, Bélgica e Holanda”, 
conta o empresário Domingos. 

Durante o verão europeu, o 
empresário consegue vender a 
unidade do coco por um valor 
quase dez vezes superior ao 
praticado no Brasil no mesmo 
período, quando por aqui é 
inverno. O mercado brasileiro 
também tem demonstrado in-
teresse no coco verde natural 
com revestimento, devido ao 
seu alto valor agregado. O pro-
duto já começou a ser vendido 
para São Paulo e outros estados 
brasileiros (Ag.Embrapa de 
Notícias).
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uma solução desenvolvida pela 
Embrapa após uma década 
de pesquisa, que mantém o 
produto conservado por mais 
tempo: um fi lme que protege 
a fruta. Ao revestir outras 
frutas, o produto pode até ser 
ingerido sem risco à saúde. 
“O revestimento atua como 
uma barreira física e reduz o 

metabolismo do fruto ao dimi-
nuir a respiração, a atividade 
enzimática, a degradação de 
açúcares, minerais e vitaminas, 
mantendo as características 
sensoriais e garantindo a quali-
dade microbiológica do fruto e 
da água, ou seja, conservando-o 
por mais tempo”, conta Josane 
Resende, professora da Univer-

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALBERTO SANTINO DANTAS DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Santino da Silva e de Ana Cláudia Dantas 
da Silva. A pretendente: BÁRBARA DE SOUZA COSTA, profi ssão: revendedora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Tiburcio da Silva Costa e de 
Edna Gomes.
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